
  
 

Uchwała Nr  III/018/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
 
w sprawie:  wydania opinii do projektu Natura 2000 nazwa obszaru Dolina Dolnej 

Noteci położonego na terenie Gminy Drezdenko  
 
  
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody                   
(Dz. U. z 2004 r. Nr  92, poz. 880 ze zmianami 2005.01.01 zm MP z 2004 Nr 44 poz.779                
z 2005.07.28 zm. Dz.U. z 2005 Nr 113 poz.954, z 2005.07.30 zm. Dz.U. Nr 130 poz.1087 
oraz art. 18 ust 2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami: z 2002.03.31r zm. Dz.U  z 2002 
r Nr 23 poz.220, z 2002.06.22 zm. Dz.U z 2002r Nr 62 poz.558, z 2002.10.27r zm. Dz.U               
z 2002 Nr 113 poz.984, z 2003.01.01 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz.1806, z 2003.07.11 zm. 
Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717, z 2003.11.17 zm. Dz.U.  z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004.01.01 
zm. Dz.U. z 2002 Nr 153 poz.1271, z 2004.07.01 zm. Dz.U z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 
2004.07.27 zm. Dz.U. z 2002 Nr 214 poz1806,z 2005.10.10 zm. Dz.U z 2005 Nr 172 poz. 
1441, z 2006.02.02 zm. Dz.U.z 2006 Nr 17 poz.128, z 2006.09.01 zm Dz.U. z 2005 Nr175 
poz. 1457, z 2006.09.13 zm. Dz.U z 2004 Nr 102 poz.1055,z 2006.10.06 zm. Dz.U. z 2006 Nr 
181 poz1337) 
 
Rada Miasta i Gminy w Drezdenku  uchwala co następuje: 
  
§ 1. Projekt włączenia terenów leżących w granicach administracyjnych Gminy Drezdenko do 
sieci obszarów chronionych -  Natura 2000 pn „Dolina Dolnej Noteci” w wersji przedłożonej 
przez Ministerstwo Środowiska  opiniuje się  negatywnie.  
 
§ 2. Proponuje się jednocześnie przesunięcie wschodniej granicy obszaru Natura 2000                  
pn „Dolina Dolnej Noteci” do linii przebiegu projektowanej obwodnicy miasta Drezdenka.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i 
zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
W Polsce łącznie wytypowano 256 obszarów Natura  2000. Z ogólnej liczby 184 specjalnych 
obszarów ochrony siedlisk 12 położonych jest w tzw. regionie alpejskim, zaś 172 pozostałe 
obszary w tzw. regionie kontynentalnym, który obejmuje resztę kraju. 
Zgodnie z art. 27. ust. 2 Ustawy o Ochronie Przyrody projekt obszarów Natura 2000 wymaga 
zasięgnięcia opinii  właściwych miejscowo Rad Gminy. 
W dniu 23 listopada 2006 roku Minister Środowiska zwrócił się do Rady Miejskiej w 
Drezdenku o zaopiniowanie projektu obszaru Natura 2000 pn. ,, Dolina Dolnej Noteci’’ 
obejmującego swoim zakresem większość obszaru Gminy Drezdenko.  

Na obszar ten wydana jest decyzja Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych            
i Leśnictwa  na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie 
,,Gorzów Wlkp – Międzychód’’. Koncesja udzielona jest do dnia 28.09.2010r .  
Na terenie  proponowanego obszaru natury prowadzona będzie budowa obwodnicy dla miasta 
Drezdenko. Rada Miejska  przyjęła uchwałą nr XLIII/382/05 z dnia 29.12.2005 r w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dotyczącego 
przebiegu trasy obwodnica dla miasta Drezdenko. W roku bieżącym Gmina zawarła umowę z 
Województwem Lubuskim , w której określiła zasady realizacji i współfinansowania  w/w 
inwestycji. Gmina przekazała 200.000 zł Województwu Lubuskiemu na : 

� wykonanie podziałów działek, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie 
wszelkiej dokumentacji formalno-prawnych niezbędnych do przeniesienia własności 
na rzecz Województwa Lubuskiego 

� wykup gruntów niezbędnych pod budowę obwodnicy dla miasta Drezdenko. 
 
Wprowadzenie obszaru Natura 2000 pod nazwą Dolina Dolnej Noteci według projektu 
Ministerstwa Środowiska  może przyczynić się do znacznego utrudnienia, a na pewno do 
opóźnienia realizacji strategicznej  dla Gminy Drezdenko inwestycji – obwodnicy miasta.  
Mając na uwadze powyższe, w imię dobrze pojętego interesu społecznego, opiniuję 
negatywnie  proponowany obszar chroniony i sugeruję wprowadzenie korekty granic.  


